
Tour gastronômico em Cristalina

Veio  visitar  as  Cachoeiras  da  cidade  de  Cristalina  e  depois  do  ecoturismo bateu
aquela fome! Separamos alguns estabelecimentos na cidade que vão te oferecer o
melhor da culinária local, inclui cafeterias, sorveterias, restaurantes,sanduicherias e
pizzarias. São os lugares mais frequentados e aprovados pelos Cristalinenses.

Taiji Sushi Lounge

Um espaço destinado a promover uma experiência gastronômica oriental, contando
com  pratos  variados  referentes  a  tal  cultura  para  o  agrado  dos  mais  diversos
gostos. O ambiente conta com uma decoração e iluminação referentes ao japonês
tradicional, trazendo os clientes a um clima mais próximo de tais regiões, além de
contar com a presença de grupos musicais ao vivo como atração em determinadas
noites.

O local conta com as seguintes opções para a comodidade do cliente:

● Refeições locais
● Refeições para viagem
● Refeições para entrega

Endereço: Av. Antonino Camilo de Andrade, Quadra 11, Lote 1, R. B - St. Sul I,
Cristalina - GO, 73850-000
Horário: de terça a domingo o estabelecimento está aberto das 19:00 às 23:00 (os
horários podem sofrer alterações)
Telefone para contato: (61) 3612-1437

https://www.google.com.br/search?sa=X&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sxsrf=ALeKk01sPk9nK6NnRa2F7vVeb28v69U3CA%3A1604943180255&amp;q=taiji%2Bsushi%2Blounge%2B-%2Bcristalina%2Bendere%C3%A7o&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNyk2zygv1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqliRmZmUqFJcWZ2Qq5OSX5qWnKugqJBdlFpck5mTmJSqk5qWkFqUeXp4PABnLMx1cAAAA&amp;ludocid=5562695674705495370&amp;ved=2ahUKEwiw3pKh__XsAhVCE7kGHaF-CEIQ6BMwGnoECCQQAg
https://www.google.com.br/search?q=taiji%2Bsushi%2Bhistoria&amp;source=lmns&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiPkrSf__XsAhWVALkGHdBuB3gQ_AUoAHoECAEQAA


Panificadora Cheiro de Pão

Sem  sombra  de  dúvidas,  uma  das  maiores  panificadoras  da  cidade,  tanto  em
espaço quanto em opções. Além de pães e massas simples, tradicionais em uma
padaria, o local conta com um cardápio que varia entre salgados (fritos e assados),
sanduíches e pizzas, para consumo local ou para viagem. A Cheiro de Pão também
realiza a venda de guloseimas, bolos, sorvetes, alimentos congelados e bebidas de
todos os tipos, além de alguns produtos de uso residencial. A panificadora Pão e Cia
é uma das mais antigas panificadoras da cidade de Cristalina-GO. Após passar por
muitas mudanças, o estabelecimento agora contará com um novo estabelecimento,
que promete trazer muitas novidades.

Endereço: R. 7 de Setembro, 1806 - Centro, Cristalina - GO, 73850-000
Horário: De segunda a sábado das 06:00 às 22:00 e aos domingos das 14:00 às
22:00
Telefone: (61) 3612-3280

Texans Burguers

Uma das novidades da cidade, o T.B. possui uma variedade de hambúrgueres

https://www.google.com.br/search?q=padaria%2Bcheiro%2Bde%2Bp%C3%A3o%2Bcristalina%2Bhistoria&amp;source=lmns&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjMopHfh_bsAhXACbkGHSEKAioQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com.br/search?sa=X&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sxsrf=ALeKk00y7NFEzXmLggc4_JCpX5tZPOslgw%3A1604945460440&amp;q=cheiro%2Bde%2Bp%C3%A3o%2Bpanificadora%2Be%2Bconveni%C3%AAncias%2Bltda%2Bcristalina%2Btelefone&amp;ludocid=13080972228394717113&amp;ved=2ahUKEwjln7bgh_bsAhUBKLkGHdbPDscQ6BMwFHoECCAQAg
https://www.google.com.br/search?sa=X&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sxsrf=ALeKk00y7NFEzXmLggc4_JCpX5tZPOslgw%3A1604945460440&amp;q=cheiro%2Bde%2Bp%C3%A3o%2Bpanificadora%2Be%2Bconveni%C3%AAncias%2Bltda%2Bcristalina%2Bhor%C3%A1rio&amp;ludocid=13080972228394717113&amp;ved=2ahUKEwjln7bgh_bsAhUBKLkGHdbPDscQ6BMwE3oECCEQAg
https://www.google.com.br/search?sa=X&amp;bih=605&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sxsrf=ALeKk00y7NFEzXmLggc4_JCpX5tZPOslgw%3A1604945460440&amp;q=cheiro%2Bde%2Bp%C3%A3o%2Bpanificadora%2Be%2Bconveni%C3%AAncias%2Bltda%2Bcristalina%2Bendere%C3%A7o&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAD3KMQrCUAwA0Elw0cFdyOzyqYNDD-A9QhLb4Ccp-R8rHkeHQq_xL6aT2xvedn_YpSF13XB52nl-jafjnfqUnbCq2x89MoeU8t5caRQNBxaY2sdhQtObErIHggC5PcS0rUaKBXJlBAotFbPaLxhLSFv8C0xJckN5AAAA&amp;ludocid=13080972228394717113&amp;ved=2ahUKEwjln7bgh_bsAhUBKLkGHdbPDscQ6BMwEXoECCUQAg


artesanais nomeados em homenagem às cidades do Texas (Ex: Dallas, Laredo e
Taylor). O ambiente conta com espaço infantil, além de sua decoração temática
lembrando as hamburguerias texanas com um toque moderno.
O local conta com as seguintes opções para a comodidade do cliente:

● Refeições locais
● Refeições para viagem
● Refeições para entrega (Ifood, Aiquefome)

Endereço: R. 7 de Setembro, 6503 - Centro, Cristalina - GO, 73850-000 Horários:
Aberto todos os dias das 18:00 às 00:00.
Telefone para contato: (61) 99986-0491 – Whatsapp, (61) 3612-2756

Panificadora Pão e Cia

Uma  das  mais  tradicionais  panificadoras  de  Cristalina,  conta  com  um  amplo
espaço. Algumas de suas especialidades são bolos confeitados, doces, salgados e
muito mais.

Endereço: R. Tapajós - Sul II, Cristalina - GO, 73850-000
Horários: Aberto todos os dias das 06:00 às 20:00. Telefone
para contato: (61) 3612-3546

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk0181hG3B9UXq-Wc5e6h21Is9gJhJw%3A1605499109689&amp;source=hp&amp;ei=5fixX5TjJ-u75OUP2P26wAs&amp;q=panificadora%2Bpao%2Be%2Bcia%2Bcristalina&amp;oq=panificadora%2Bp%C3%A3o%2Be%2Bcia%2B&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgFMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQILhAnOggILhCxAxCDAToFCAAQsQM6AgguOgcIABCxAxBDOgQIABBDOgoILhCxAxCDARBDOgQILhBDOgUILhCxA1BGWK8vYKVOaABwAHgAgAGLBYgBpiCSAQgwLjIyLjUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&amp;sclient=psy-ab
https://www.google.com.br/search?bih=615&amp;biw=1317&amp;hl=pt-BR&amp;sxsrf=ALeKk02pRHwIVUlYF6LY_BoY7SFIrquFIw%3A1604947673112&amp;q=texans%2Bburguers%2Bcristalina%2Bendere%C3%A7o&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyIz05Jt0gr0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqlKRWJOYVKySVFqWXphYVKyQXZRaXJOZk5iUqpOalpBalHl6eDwBRRUddVwAAAA&amp;ludocid=12731309116651701363&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjUhcH_j_bsAhVMGbkGHS84DcUQ6BMwEXoECCMQAg


Café Central

Como o próprio nome já diz, um ótimo lugar para uma pausa para o café ou lanche.
O local é conhecido por seu cardápio de pastéis (salgados e doces), cremes e sucos.
Facilmente  localizável  devido  a  sua fachada de  design chamativo,  o  local  tem o
espaço interno para o conforto do cliente.

Endereço: Rua Pe. José Borsato, 400, Loja 01 - Centro Cristalina/GO - CEP 73850-
000
Horário: Aberto de segunda a sexta das 7:00 às 18:00 Telefone
para contato: (61) 3612-2402

Ouro Verde

Uma das mais antigas e conhecidas pizzarias da cidade, a Ouro Verde conta com
um cardápio para todos os gostos, variando desde as pizzas clássicas até opções
vegetarianas, doces ou com frutos do mar; além de outras massas como lasanha e
macarrão, sanduíches, porções dos mais diversos tipos e sobremesas. O espaço
interno é bastante amplo com profissionais disponíveis a todo momento para servir o
cliente.

Endereço: 230, R. Kisleu Dias Maciel, 110 - Aeroporto, Cristalina - GO, 73850-000
Horário: Aberto todos os dias das 17:00 às 23:00



Telefone para contato: (61) 3612-1985

Espetinho e jantinha avenida

A conhecida “jantinha da avenida” oferece uma gama de opções que variam desde
porções a carnes especiais de dar água na boca. Além de possuir vários pratos da
culinária tradicional com um toque local, com espetinhos dos mais diversos sabores
e caldos saborosos para os dias frios.

Endereço: Av. Kaled Cosac, 713-759 - Centro, Cristalina - GO, 73850-000
Horário: Aberto de segunda a domingo das 18:00 às 00:45 
Telefone para contato: (61) 3612-3005

Big Mix

Um dos pontos mais frequentados pelos jovens da cidade, o Big Mix conta com um



cardápio único que varia desde hambúrgueres e pizzas artesanais a sanduíches
doces. O cuidado com os lanches, desde a montagem à embalagem, é um fator de
destaque dentre os demais. O local possui um amplo espaço interno contemplado
inclusive com uma mesa de sinuca para a diversão dos clientes. Criado pelo casal
Lourrane Alves e  David  Firmino,  o  Big  Mix  mudou bastante  de 2016 para  cá.
Naquele ano começaram vendendo salgados em frente ao colégio Olga Aguiar
Mohn, e hoje, com outro local e ideias diferentes, vendem uma deliciosa linha de
hambúrgueres e pizzas artesanais que agradam bastante sua clientela.

Endereço: R. da Saudade, em frente à Mega Veículos - Cristalina - GO, 73850-000
Horário: Aberto de quarta a segunda das 18:00 às 23:00 
Telefone para contato: (61) 3612-2611

Sorveteria Master Mel

Uma das mais conhecidas sorveterias da cidade, que recebeu diversos prêmios por
sua competência e qualidade. A sorveteria conta com diversos produtos, variando
entre sanduíches e sorvetes. Seu espaço aconchegante e moderno, traz um toque a
mais de conforto para os que frequentam o local.

Endereço: Rua 7 de Setembro Q.17 n.1676 Sala 2 - Centro, Cristalina - GO, 73850-
000

Horário: Aberto todos os dias das 13:00 às 20:30. Telefone
para contato: (61) 3612-4019

Mister Shake

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00xluOplJyw44NcSTaR-sZAdS3JBw%3A1605499120355&amp;ei=8PixX6WmFY-05OUPmt6-uAE&amp;q=sorveteria%2Bmaster%2Bmel%2Bcristalina&amp;oq=sorveteria%2Bmaster%2Bmel%2Bcristalina&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BggAEBYQHjoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoFCAAQsQM6BQguELEDOggILhCxAxCDAToECAAQQzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6BwguELEDEEM6BwgAELEDEAo6BAgAEAo6CAghEBYQHRAeUO_7jgRY6uyPBGC78Y8EaANwAHgEgAGrAogB8zSSAQYwLjM2LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKwAEB&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwil3oWmlobtAhUPGrkGHRqvDxcQ4dUDCA0&amp;uact=5
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00tTaejFGXhYxWlAcRW81fTXN3k-w%3A1605508479722&amp;q=sorveteria%2Bmaster%2Bmel%2Bcristalina%2Bendere%C3%A7o&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzitMKUsr0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqFecXlaWWpBZlJirkJhYDGQq5qTkKyUWZxSWJOZl5iQqpeSmpRamHl-cDAPAaCcRdAAAA&amp;ludocid=17351210997975613557&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiyjPiUuYbtAhWrK7kGHVCZB3QQ6BMwEXoECCgQAg


Quando se trata de sorvetes,  milk shakes ou açaís o Mr.  Shake é uma escolha
excelente, que conta com variados sabores para servir. Seu espaço pequeno, porém
moderno, nos traz um toque de sorveterias estrangeiras. Além disso, é muito muito
elogiado pela agilidade no atendimento.

Endereço: Rua Goiás esq. c/ Rua João José, Av. J. J. Taveira - Centro, Cristalina -
GO, 73850-000

Horário: Aberto todos os dias das 10:00 às 18:00. Telefone para
contato: (61) 99455-8479

Restaurante Cruzeiro

Servem a melhor  Parmegiana da região,  oferecendo as opções:  carne bovina,  de
peixe e frango. Empresa familiar, desde 1996, o fundador é o Senhor Juldásio e hoje
está sob a responsabilidade de Silvio. O restaurante tem esse nome devido ao time de

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03ji02dNME0CKk_D5AT1hZTEfXCyA%3A1605509113890&amp;q=mr%2B-%2Bshake%2Bcristalina%2B-%2Bgo%2Bendere%C3%A7o&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywsDA0tKjM0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7Gq5BYp6CoUZyRmpyokF2UWlyTmZOYlAoXS8xVS81JSi1IPL88HAIckVMNXAAAA&amp;ludocid=16883865720738935741&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiMz6rDu4btAhX5LLkGHaPNBakQ6BMwE3oECCIQAg


futebol Cruzeiro e conta com uma decoração que remete às cores do clube, azul e
branco. Ambiente confortável, limpo e atendimento rápido!

Horário de atendimento: 11h às 14h30min, todos os dias da semana.

Contato: (61) 3612-7240

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 15, quadra 1, Belvedere, Cristalina-Go, 73850-000.

INFORMAÇÕES

Este trabalho trata-se de Projeto de Extensão do IF Goiano Campus Cristalina. 

O Tour gastronômico em Cristalina, é uma das etapas cumpridas do projeto do Projeto de
Extensão,  "Além do Campus".   O Projeto  de Extensão foi  desenvolvido pelo  Núcleo de
Ciência, Arte e Cultura do IF Goiano – NAIF  Local, com a participação de discentes do
ensino técnico.

Visto  que  atravessamos  um  período  de  pandemia,  sem  previsão  de  retorno  para  as
atividades presenciais, o projeto propõe gerar conteúdos digitais que fortaleçam o vínculo da
instituição com a comunidade escolar colocando em prática as ações desenvolvidas pelo
NAIF Local.  
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